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Resumo 

O  objeto  deste  estudo  é  a  aplicação  da  modelagem  de  processos  como  instrumento  de
melhoria do serviço público se aplicada em um pedido de benefício previdenciário em uma
agência do INSS. A metodologia utilizada foi um estudo de caso e por meio de pesquisas
bibliográficas  e  análises  da  legislação foi  construído  um fluxograma do processo real  da
organização  identificando  dificuldades  e  possibilidades  de  melhorias  para  aprimorar  o
processo. Por fim, foi realizado um redesenho que se aplicado em conjunto com o processo
real  pode  realinhar  a  força  de  trabalho,  diminuir  a  burocracia  e  trazer  mais  eficiência  à
organização para que ela possa prestar um melhor serviço ao beneficiário do serviço público
da previdência social.

Palavras-chave: Gestão de Processos do Negócio (BPM); INSS; Modelagem de processos.

1 – Introdução 

No cenário atual do Brasil, em que temas como a reforma da previdência, crise fiscal e
redução dos custos da máquina administrativa estão em discussão, a busca pela eficiência dos
serviços públicos aliada a  redução de gastos se mostra  um fator  central  da administração
pública, inclusive sendo a eficiência princípio consagrado expressamente pela Constituição da
República desde a emenda constitucional 19/1998, é desejo do beneficiário do serviço público
ver o dinheiro dos seus impostos ser revertido em serviços de qualidade.

Neste  contexto,  este  artigo  vai  analisar  o  serviço  público  da  previdência  social
prestado em uma agência do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, partindo do conceito
de gestão por processos, para realizar a modelagem de um processo da organização. A notação
utilizada  será  a  construção de um fluxograma e  com a análise  da  legislação pertinente à
organização serão identificadas as dificuldades, as possibilidades de melhorias e os desafios a
serem perseguidos.

Um processo  pode  ser  explicado  como  um conjunto  lógico  de  atividades  com o
objetivo de atender as expectativas de uma organização, em se tratando de uma organização
pública, atender ao interesse público de toda a sociedade. Com isso, é possível compreender
que a gestão por processos é a busca pela eficiência na utilização dos insumos e otimização do
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fluxo de atividades para gerar melhores serviços aos seus clientes, neste caso os beneficiários
do  serviço  público  da  previdência  social  (OLIVEIRA,  2006  apud  PRÉVE,  MORITZ,
PEREIRA, 2010).

O conceito atual de previdência social no Brasil está associado a seguridade social,
que foi prevista na Constituição Federal de 1988, trazendo um sistema de proteção social em
seu artigo 194, qual seja: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à
saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 1988). Portando, infere-se do texto
constitucional que a previdência social é um seguro público, com a finalidade de prover uma
renda ao trabalhador ou sua família em razão de sua incapacidade laborativa.

A organização  analisada  neste  estudo  será  a  agência  Campos  Centro  do  Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal1 vinculada atualmente ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário, que teve a sua instituição autorizada pelo artigo 17 da lei
nº 8.029 de 12 de abril de 1990 e foi efetivamente criada em 27 de junho de 1990 por meio do
decreto nº 99.350.

Segundo o artigo 1º do anexo I do regimento interno do INSS, aprovado pelo decreto
nº 7.556, de 24 de agosto de 2011, o INSS: “tem por finalidade promover o reconhecimento
de direito ao recebimento de benefícios administrados pela Previdência Social, assegurando
agilidade, comodidade aos seus usuários e ampliação do controle social”.

Portanto,  o  objetivo  deste  estudo  é  apontar  caminhos  para  a  melhoria  do  serviço
público, aprimorar os fluxos dos processos com foco na eficiência e no resultado alinhando
estrategicamente  a  organização  com  sua  missão,  que  é  atender  as  necessidades  dos
beneficiários do serviço público da previdência social.

2 – Referencial Teórico 

Nesta etapa do estudo, será demonstrado como a modelagem de processos poderá ser
utilizada  para  melhoria  de  um pedido de  solicitação  de  benefício  previdenciário  em uma
agência do INSS. Para isso foram realizadas pesquisas bibliográficas e análises documentais
para conceituar a Gestão de Processo de Negócio – BPM e entender o funcionamento da
modelagem,  instrumento  gerencial  que  será  utilizado  neste  artigo  para  a  construção  do
fluxograma do pedido de solicitação de benefício previdenciário.

Além disso, será detalhado o fluxograma, que é a notação escolhida para a realização
da modelagem de processos,  dentre as diversas notações disponíveis para a  realização da
modelagem no BPM CBOK2, e, por fim, demonstrado como se estrutura e funciona o Instituto
Nacional do Seguro Social – INSS, especificamente a agência da previdência social Campos
Centro  do  município  de  Campos  dos  Goytacazes  no  estado  do  Rio  de  Janeiro,  que  é  a
autarquia previdenciária objeto de análise deste estudo de caso.

2.1 Gestão de Processos de Negócio (BPM)

 Um processo pode ser conceituado como um conjunto estruturado de atividades ou
etapas  seguidas  em  sequência  que  têm  um  sentido  entre  si  e  o  objetivo  de  atender  as
expectativas de uma organização,  em se tratando de uma organização pública,  atender ao
interesse público de toda a sociedade. A funcionalidade de um processo parte ao longo de
1Autarquia é uma pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta.
2Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio.
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fluxos que orienta, define e desenha um processo. Os fluxos se estendem por todas as tarefas,
atividades  e  processos,  auxiliando  assim  a  tomada  de  decisão  (OLIVEIRA,  2006  apud
PRÉVE, MORITZ, PEREIRA, 2010).

De acordo com Ferreira (2010, p.87): “Um processo é um conjunto de partes que se
inter-relacionam  para  processar  insumos  e  transformá-los  em  produtos,  segundo  regras
preestabelecidas,  visando  ao  cumprimento  de  uma finalidade  essencial”.  Já  para  Campos
(2014,  p.15):  “A gestão  de  processos,  como  chamaremos  a  aplicação  dos  conceitos  de
processo nas organizações, traz consigo um conjunto de características ou de dimensões, que
podem ser utilizadas a favor de diversas iniciativas dessas organizações”. 

Com isso, entende-se que gerir processos em uma organização é otimização dos fluxos
de atividades para gerar melhores serviços aos seus clientes e para isso eles devem estar em
consonância com os anseios dos clientes, que na administração pública é atingir o interesse
coletivo. Para atingir o interesse social os processos devem ter um tempo de resposta rápido e
auxiliar as mudanças, sendo flexíveis em um mundo que muda o tempo todo, para que o
gestor possa tomar a melhor decisão possível.

Para Ferreira (2014, p.246):

A adoção de um modelo de gestão por processos propaga impactos consideráveis
sobre  o  ferramental  administrativo  construído  por  modelos  funcionais
hierarquizados. É o resultado de uma profunda mudança na concepção da finalidade
do  trabalho  e  no  seu  desenho  de  funcionamento  que  se  transmite  a  todos  os
instrumentos de gestão. Normalmente, a gestão por processos requer revisões nos
sistemas e nos estilos de gestão, para alinhá-los e harmonizá-los ao foco da cadeira
horizontal de atendimento.

A gestão de processos foi evoluindo ao longo do tempo, podendo ser classificada em
três etapas: a primeira foi a Qualidade Total, que remonta a década de 50 com os conceitos de
Deming  e  Juran;  a  segunda  ocorre  na  década  de  90,  com  a  reengenharia  de  processos
conceituada por Davenport, que entendia os processos como uma ordenação específica das
atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim e  inputs e  outputs
claramente identificados, com o objetivo de redefinir os processos e otimizar os resultados da
organização; já a terceira é o chamado Business Process Management – BPM, em português
Gestão de Processos de Negócios, que veio suprir as deficiências que os demais modelos
apresentaram, desde o excesso de formalismo até a falta de padronização para representar e
mapear os processos (SMITH, FINGAR, 2007 apud MARIANO, MULLER, 2012).

O BPM CBOK, manual disponível sobre a metodologia BPM, define que: 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management)
representa uma nova forma de visualizar as operações de negócio que vai além das
estruturas funcionais tradicionais. Essa visão compreende todo o trabalho executado
para entregar o produto ou serviço do processo, independentemente de quais áreas
funcionais ou localizações estejam envolvidas. Começa em um nível mais alto do
que o nível que realmente executa o trabalho e, então, subdivide-se em subprocessos
que devem ser realizados por uma ou mais atividades (fluxos de trabalho) dentro de
funções  de  negócio  (áreas  funcionais).  As  atividades,  por  sua  vez,  podem  ser
decompostas em tarefas e, adiante, em cenários de realização da tarefa e respectivos
passos. Processo está para atividade assim como fluxo de processo está para fluxo de
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trabalho. Essa distinção entre processo e atividade, e entre fluxo de processo e fluxo
de trabalho é crítica e diferença-chave em todo BPM CBOK (CBOK, 2013, p.33).

Um processo de negócio – BPM é um conjunto de atividades inter-relacionadas que
processa  insumos  recebidos  de  fornecedores,  para  gerar  produtos  entregues  aos  clientes,
segundo  regras  preestabelecidas,  realizando,  com  isso,  parcelas  essenciais  do  negócio,
denominadas funções primárias do processo. Ou seja, é uma sequência lógica de atividades
planejadas a partir de uma determinada demanda e com a finalidade de levar um resultado ao
cliente (FERREIRA, 2010). 

O  BPM  CBOK  divide  os  processos  em:  processos  primários,  de  suporte  e  de
gerenciamento.  Os  processos  primários  agregam valor  diretamente  para  o  cliente  com o
objetivo de cumprir  a missão da organização. Os processos de suporte  têm o objetivo de
promover  um auxílio  aos  processos  primários,  eles  não  levam  valor  diretamente  para  o
cliente, mas isso não quer dizer que não são importantes, pois eles podem ser fundamentais
para  a  organização  aumentar  a  eficácia  dos  processos  primários.  Já  os  processos  de
gerenciamento estão associados a áreas funcionais, também não levando valor diretamente
para o cliente, mas assegurando que a organização atinja os seus objetivos (BPM CBOK,
2013).

Para  Campos  (2014,  p.13):  “O  conceito  de  processos  organizacionais,  também
chamados de processos  de negócio,  tornou-se um tema fundamental  para as  organizações
modernas e assunto certo nas diversas rodas de conversa em organizações”. Com a aplicação
do  BPM  nas  organizações  é  possível  alterar  a  estrutura  da  organização  no  sentido  de
aprimorar a gestão propondo novos modelos, padrões, ferramentas e métodos de analisar os
processos organizacionais, desde tarefas mais simples, até as mais complexas, verificando o
andamento dos processos de uma forma rápida, com baixo custo e fácil entendimento. 

O  BPM  permite  ainda  modelar  o  processo  existente,  testar  inúmeras  variações,
gerenciar melhorias e/ou inovações que a organização pretenda seguir e entregar os resultados
de forma mais eficiente, permitindo uma melhor simulação dos cenários possíveis, gerando
melhores métricas para avaliar o processo,  levando com isso um melhor resultado para o
cliente ou cidadão usuário do serviço público (SMITH e FINGAR, 2007 apud MARIANO,
MULLER 2012).

No  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social  –  INSS,  especificamente  na  agência  da
previdência  social  Campos  Centro,  o  BPM  será  aplicado  em  um  processo  primário  da
organização,  ou seja,  em um processo finalístico da atividade-fim da  instituição,  que é  a
concessão  e  manutenção  de  benefícios  e  serviços  previdenciários  aos  beneficiários  da
previdência social.

2.2 Modelagem de Processos de Negócio por Fluxogramas

Para  Ferreira  (2010,  p.96):  “Modelar  processos  de  negócio  implica  concebê-los,
representá-los e documentá-los. É uma construção lógica que denominados modelagem. Os
processos,  uma  vez  modelados  tornam-se  a  infraestrutura  de  um  modelo  de  gestão”.
Continuando o autor enfatiza que:

Modelos  são  representações  que  visam  a  descrever  uma  realidade  ou  uma
concepção. A sua aplicação é variada, mas, genericamente, modelos são construídos
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para servir a um propósito ancestral do ser humano inteligente: explicar e moldar o
mundo à sua volta pela imposição de formas, relações, leis e limites concebidos ou
interpretados segundo a vontade e entendimento do projetista e, não raro,  de seu
patrocinador. A modelagem dos processos de negócio de uma organização também é
um modelo, que descreve a forma pela qual ela realiza o seu negócio (FERREIRA,
2010, p.97).

A modelagem de processos é um conjunto de atividades para representar processos
organizacionais  de  negócios  existentes  ou  propostos  e  o  seu  propósito  é  realizar  a
representação do processo de forma completa e precisa, para isso é necessário ter capacidades,
habilidades e um conjunto de técnicas para compreender, comunicar e gerenciar componentes
de processos de negócio. Diferente de um diagrama que omite alguns detalhes menores o
modelo é mais completo e representa com mais precisão o processo, porque ele requer mais
dados para a representação de um determinado estado do negócio (BPM CBOK, 2013).

De acordo com Ferreira (2010), a modelagem de processos pode ser dividida em três
etapas: o modelo de atendimento, em que é colocado em pauta as relações de atendimento dos
processos  definindo  as  entregas,  destino  e  trajetória  para  os  clientes;  o  fechamento  das
conexões, que é a garantia de que o processo modelado tenha as entregas consumidas pelos
demais  processos;  e  por  último  o  modelo  de  solução  de  trabalho,  momento  em que  são
construídas as rotinas de trabalho, segundo a melhor solução para realizar as entregas.

A modelagem de processos de negócio tem sido utilizada em diversas organizações
dos mais variados ramos, públicas ou privadas, e tem apresentado um bom desempenho no
propósito de padronização dos trabalhos e melhoria de sua eficiência, visto que a modelagem
de um processo permite ter uma visão sistêmica das atividades da organização (OLIVEIRA,
COSTA, et al., 2013).

 A modelagem de processos proposta neste estudo tem por objetivo identificar como se
desenvolve um processo de solicitação de benefício previdenciário no INSS e a partir  da
análise desse processo busca entender como ele se relaciona com o objetivo a ser atingido
pela organização, quais são as dificuldades encontradas e as oportunidades de melhorias para
otimizar o processo para que a organização preste um serviço mais eficiente ao beneficiário da
previdência social.

Uma vez modelados os processos incorporam conteúdos diversos, com isso é possível
entender as demandas dos clientes, as rotinas de trabalho, e constituindo assim um importante
ativo da empresa, pois o que antes ficava no conhecimento tácito, agora está estruturado, ou
seja, o capital intelectual passa a se converter em capital estrutural. Mas não é somente por
estar  modelado  que  tudo  aquilo  vai  acontecer  na  prática,  a  modelagem permite  entender
melhor a organização, mas para acontecer de fato as pessoas devem entender e lidar com as
novas referências dos processos modelados (FERREIRA, 2010).

A gestão dos processos organizacionais ou processos de negócio precisa partir de um
modelo,  e  com  ele  a  organização  vai  conseguir  modelar  processos  com  uma  evolução
eficiente na gestão, aliando a isto um baixo impacto negativo em seus recursos, aumentando
as  chances  de  atingir  os  objetivos  e  as  metas  propostas,  caso  isso  não fosse  possível  os
processos organizacionais se modificariam de maneira entrópica, ou seja, haveria desordem
no sistema, trazendo prejuízo ao alcance dos resultados e não levando valor aos clientes,
fornecedores e colaboradores (CAMPOS, 2014).

Segundo Campos (2014, p.25):
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É preciso haver  um modelo  de gestão dos processos organizacionais  de atuação
constante.  Assim  como  diversos  modelos  de  gestão,  em  especial  aqueles
relacionados à melhoria contínua, o modelo de gestão de processos é baseado no
ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming. Trata-
se de um método que aplica contínua e progressivamente um conjunto de quatro
passos: Plan (planejar), Do (executar), Check (verificar) e Act (agir). 

Figura 1 – Ciclo PDCA

Fonte: Campos (2014).

O ciclo PDCA é um instrumento de gestão utilizado para o controle e melhoria de
qualquer processo organizacional, já que sua aplicação leva ao aperfeiçoamento e ajustamento
do caminho que a organização deve seguir para alcançar determinado objetivo. O ciclo PDCA
pode ser utilizado como mecanismo para realizar a modelagem de processos, ele é dividido
em quatro fases: plan (planejar), do (executar), check (verificar) e act (agir). 

Se aplicado para construção da modelagem de processos ele começa no passo planejar
ciclo, que estabelece os objetivos a serem atingidos, depois passa para a fase de modelar a
situação atual, que seria fase de executar, ou seja, alocar os recursos necessários para modelar
o processo atual, depois passa para a fase de monitorar processos, que está relacionada com a
fase  verificar  do  ciclo,  em que  se  analisa  dificuldades  e  possibilidades  de  melhorias  no
processo real, e por fim, para a fase modelar a situação desejada, que é a última fase do ciclo
chamada de agir, em que o novo processo é redesenhado com todas as melhorias propostas
(CAMPOS, 2014).

É fundamental entender o funcionamento do ciclo para a construção da modelagem do
processo,  visto  que  a  modelagem inicialmente  é  feita  da situação atual  do processo para
posteriormente modelar a situação desejada. É possível perceber que a fase executar do ciclo
PDCA é muito relevante, porque é de fato na execução que as coisas acontecem, ou seja, é o
momento em que há mudança da situação atual para a situação desejada, buscando identificar
as oportunidades de melhoria do processo, bem como dificuldades e gargalos encontrados
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durante o processo atual, para que com base nisto possa modelar um novo processo, que é a
situação desejada (CAMPOS, 2014).

Para realizar a modelagem de um processo organizacional é necessário utilizar uma
notação  para  que  o  processo  fique  padronizado  e  que  possa  registrar  e  expressar  ideias
específicas sobre o processo. Uma notação é como se fosse um idioma, ela possui um sistema
definido com padrões e regras de tal modo que seja possível registrar e expressar ideias de um
determinado domínio do conhecimento (CAMPOS, 2014).

De acordo com o BPM CBOK, uma notação que pode ser utilizada para a modelagem
de processos de negócio é o fluxograma que:

Fluxogramas  têm  sido  utilizados  por  décadas  e  são  baseados  em  um  conjunto
simples de símbolos para operações,  decisões  e outros elementos de processo. A
notação para o mapeamento de fluxo mais comum aprovado como um padrão ANSI
(American National Standards Institute) em 1970 para representar fluxos de sistema.
Fluxogramas são usados para descrever o fluxo de materiais, papéis e trabalhado ou
a colocação  de máquinas,  análise de saídas  e  entradas  em centros  de  expedição
(BPM CBOK, 2013, p.94).

 

O fluxograma é um processo formado pelos movimentos de papéis entre pessoas e
unidades de uma organização com início e fim delimitados. Na proposição de um objetivo
podemos dizer que o fluxograma é o processo de assegurar a fluidez dessa movimentação, de
manter claramente os limites das tarefas e de dispor de uma linguagem de leitura técnica por
meio do uso de simbologias universalmente aceitas (ARAÚJO, 2006 apud PREVÉ, MORITZ,
PEREIRA, 2010, p.37).

Figura 2 – Exemplo de Fluxograma

Fonte: Guia BPM CBOK (2013).

De acordo com o BPM CBOK (2013), um típico fluxograma pode ter os seguintes
símbolos:  símbolos de início e  fim representados por retângulos arredondados geralmente
contendo a palavra “início” ou “fim”; setas provenientes de um símbolo e terminando em
outro,  indicando  que  o  controle  passa  de  um  símbolo  para  o  próximo;  passos  de
processamento  representados  como  retângulos;  entradas  e  saídas  representadas  por
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paralelogramos; condição ou decisão representada como losango, geralmente contendo teste
de sim/não ou verdadeiro/falso.

O  fluxograma  como  notação  para  a  modelagem  de  processos  organizacionais
possibilita representação gráfica e fácil visualização permitindo ter uma visão sistêmica do
processo para realização de uma análise crítica para detectar possíveis falhas e oportunidades
de melhorias para gerar melhores processos para a organização e melhor aproveitamento dos
insumos trazendo maior eficiência para o processo e resultado para o cliente.

A modelagem de um processo pela técnica da construção do fluxograma de um pedido
de  benefício  previdenciário  vai  permitir  uma  visão  sistêmica  do  processo  evidenciando
através de pesquisas bibliográficas e análises da legislação aplicada ao tema como funciona o
processo atual de solicitação de benefício previdenciário.  Partindo da análise do processo
atual será realizada a modelagem de um segundo processo com as melhorias propostas, para
que com a aplicação das ferramentas e métodos já descritos possa levar mais resultado para os
beneficiários do serviço público da previdência social, além de melhorar a eficiência, eficácia
e efetividade do processo.

2.3 – O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e a Agência da Previdência Social –
APS Campos Centro

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, autarquia federal vinculada atualmente
ao Ministério do Desenvolvimento Social  e Agrário,  tem sede em Brasília-DF, e teve sua
instituição autorizada pela lei nº 8.029 de 27 de junho de 1990 e foi efetivamente criado por
meio  do  decreto  nº  99.350  em 27  de  junho  de  1990,  mediante  a  fusão  do  Instituto  de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS e o Instituto Nacional
da Previdência Social – INPS. 

Foi  delegada  ao  INSS  a  competência  de  gerir  o  RGPS3,  que  atende  a  todos  os
trabalhadores  regidos  pela  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  –  CLT,  empregados,
autônomos,  facultativos,  domésticos,  trabalhadores  rurais,  avulsos  e  etc.,  que  são
denominados  beneficiários  da  previdência  social,  que  se  dividem  em  segurados4 e
dependentes5, os beneficiários somam hoje aproximadamente 39 milhões em todo o país. 

O  INSS  tem hoje  em sua  estrutura  aproximadamente  35.745  servidores  públicos,
segundo o portal  da transparência do governo federal,  divididos  entre  Técnico do Seguro
Social, Analista do Seguro Social e Perito Médico Previdenciário, além de outros cargos de
atividade-meio. Os dois primeiros estão estruturados na carreira do Seguro Social pela Lei
10.855, de 1º de abril de 2004, enquanto que o último está estruturado na Carreira de Perito
Médico Previdenciário, nos artigos 30 a 50 da Lei 11.907, de 2 de fevereiro de 2009. A maior
parte desses servidores atuam em mais de 1.500 agências espalhadas pelo país, vinculadas a
cerca de 100 gerências executivas que são vinculadas a 5 superintendências regionais. 

A atividade típica  ou finalística  do INSS é a  concessão,  manutenção e  revisão de
benefícios  e  serviços  previdenciários,  como  por  exemplo,  aposentadorias,  auxílio-doença,
auxílio-acidente,  pensão por morte,  salário-maternidade,  reabilitação profissional  e  serviço
social e alguns assistenciais como o Benefício de Prestação Continuada – BPC da lei nº 8.742
de  7  de  dezembro  de  1993.  Os  atendimentos  presenciais  acontecem  nas  agências  da
previdência social, onde a concessão do benefício acontece. Neste estudo de caso a referência
utilizada  é  a  agência  Campos  Centro  que  é  responsável  no  município  de  Campos  dos

3Regime Geral de Previdência Social.
4São aqueles que contribuem para a previdência social.
5Cônjuges/companheiros, filhos e pais dos segurados.
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Goytacazes  pelas  atividades  relacionadas  a  concessão  dos  benefícios  aos  beneficiários  da
previdência social.

Uma das funções sociais mais importantes do INSS é a distribuição de renda e redução
da pobreza e das desigualdades sociais e regionais no país, e também no desenvolvimento
econômico  e  social  dos  municípios  brasileiros,  pois  em  muitos  municípios  brasileiros  o
volume de pagamentos de benefícios do INSS supera inclusive o fundo de participação dos
municípios,  mostrando  como  a  previdência  reduz  as  desigualdades  regionais  do  país
(FRANÇA, 2011).

A Agência da Previdência Social – Campos Centro é vinculada a Gerência Executiva
de  Campos  dos  Goytacazes,  que  por  sua  vez  é  vinculada  a  superintendência  regional
SUDESTE II, a APS Campos Centro é situada na Praça São Salvador, nº 45/47, no centro do
município de Campos dos Goytacazes-RJ e tem a responsabilidade de prestar  os serviços
previdenciários no município, o estudo de caso sobre o processo de solicitação de benefício
previdenciário  será  realizado  a  partir  de  pesquisas  bibliográficas  sobre  a  modelagem de
processos e da documentação que norteia o trabalho do INSS.

3 – Metodologia 

Este artigo é caracterizado como um estudo de caso, a pesquisa é de natureza aplicada,
já que tem o objetivo de solucionar uma questão específica (solução de problemas concretos,
práticos e operacionais) e a abordagem utilizada é a qualitativa, pois os dados são obtidos
através da análise de um estudo de caso, em princípio, pela não utilização de instrumental
estatístico na análise dos dados, mas tendo por base conhecimentos teóricos empíricos que
permitem atribuir-lhe  cientificidade.  A coleta  de  dados  foi  realizada  através  de  pesquisas
bibliográficas, análises dos documentos e da legislação pertinente a organização objeto deste
estudo (ZANELLA, 2012).

De acordo com Zanella (2012, p. 84): 

Um estudo de caso é uma forma de pesquisa que aborda a fundo um ou poucos
objetos  de  pesquisa,  por  isso  tem  grande  profundidade  e  pequena  amplitude,
procurando conhecer de forma perspicaz a realidade de uma pessoa, de um grupo de
pessoas, de uma ou mais organizações, uma política econômica, um programa de
governo, um tipo de serviço público, entre outros. Assim, a característica principal é
a profundidade do estudo.

Para Zanella (2012, p.80):  “A pesquisa bibliográfica, como o próprio nome diz, se
fundamenta  a  partir  do  conhecimento  disponível  em fontes  bibliográficas,  principalmente
livros  e  artigos  científicos”.  Em relação  ao  processo  de  pesquisa  bibliográfica  as  etapas
envolvem a escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação do problema,
elaboração do plano provisório do assunto, busca das fontes, organização lógica do assunto e
redação do texto (ZANELLA, 2014).

Neste estudo, o levantamento de dados feito da organização foi realizado através de
pesquisas  bibliográficas  referentes  a  modelagem de  processos, momento  que  antecedeu  a
modelagem do processo e a construção dos fluxogramas do processo, e também com a análise
da legislação e documentos referentes ao trabalho na agência Campos Centro do Instituto
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Nacional do Seguro Social – INSS, que atualmente é a Instrução Normativa nº 77 de 21 de
janeiro de 2015, a partir dela foi possível obter uma visão sistêmica para entender o processo
como um todo e seus fluxos.

Na etapa de planejamento da modelagem foram realizadas  pesquisas bibliográficas
para identificar as técnicas de modelagem de processos organizacionais que serão utilizadas
para modelar o processo e também ferramentas e notações que serão utilizadas. Nesse sentido,
foi  analisado além de livros e  artigos sobre o tema da modelagem de processos,  o  BPM
CBOK, manual  disponível  sobre o processo de modelagem de processos,  o  que  permitiu
entender como funciona a modelagem e quais ferramentas serão utilizadas para a construção
dos fluxogramas.

Já  na  etapa  de  modelagem  do  processo  atual  e  proposto  foi  feito  o  desenho  do
processo organizacional a partir da análise da Instrução Normativa nº 77 e legislação acerca
do tema, em que foi possível descrever e modelar o fluxo do processo atual para entender os
fluxos  dos  processos  e  realizar  o  seu  redesenho  trazendo  melhorias  e  simplificação  do
processo real, criando um novo processo para ser implementado em conjunto com o real. 

Por fim, a modelagem de processos foi desenvolvida com base em um fluxograma, em
que se permitiu uma leitura técnica do processo com a representação de simbologias e certa
limitação  de  informações,  pois  com  o  fluxograma  do  processo  foi  possível  observar
oportunidades de melhorias, apontar caminhos para a melhoria do serviço público, identificar
os  elementos  prioritários  e  dificuldades  que  possam ser  encontradas  na  adoção de  outros
caminhos.

4 – Resultados e discussões

Inicialmente,  buscou-se  modelar  o  processo  atual  de  solicitação  de  benefício
previdenciário. Para Campos (2014, p.27): “De fato, em geral, recorre-se à modelagem dos
processos em seu estado atual para tornar possível a análise desses processos.” As ferramentas
do BPM, dentre elas a modelagem de processos, não só descrevem o processo de negócio
através de pessoas, máquinas, tarefas e sistemas, como também inclui a descrição de custo,
consumo dos recursos, tendo com isso uma visão sistêmica da organização (BPM CBOK,
2013).

A partir das pesquisas bibliográficas sobre a modelagem de processos e da análise da
legislação e documentação da organização foi possível a construção e análise do primeiro
fluxograma, que detalha como é realizado um processo de solicitação de benefício no INSS e
o que se pode notar é que grande parte da força de trabalho da organização é utilizada para
realizar um primeiro atendimento ao beneficiário, em que o pedido do benefício é protocolado
e os documentos são entregues. 

Porém, foi possível perceber que do agendamento do atendimento até a decisão sobre
a concessão do benefício a espera pode chegar a meses, pois pode faltar documentos e ter que
acontecer um segundo atendimento antes da decisão do INSS de conceder ou não o benefício,
o que acaba elevando o tempo de espera.
 Com isso, nota-se que se fosse possível que o pedido do benefício e os documentos
necessários pudessem ser protocolados pela internet o processo seria mais rápido, porque os
servidores que antes faziam atendimentos presenciais para protocolar o pedido de benefício
ou  até  mesmo  um  segundo  atendimento  caso  faltasse  algum  documento  poderiam  ser
direcionados para a análise sobre a concessão do benefício e não para a solicitação que seria
feita pelo próprio beneficiário pela internet, com isto, buscou-se modelar a situação desejada,
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que de acordo com Campos (2014, p.28): “Uma vez que já estejam disponíveis os processos
em sua situação atual, agora é o momento de ajustá-los para atingir os objetivos definidos”.

Redesenhar  um  processo  significa  repensar  o  que  o  processo  está  realizando,
permitindo ter uma visão holística, mas não é uma mudança do zero, é uma mudança que
pode levar a melhorias significativas aproveitando os conceitos do processo existente, para
criar um processo que irá ao encontro dos objetivos organizacionais (BPM CBOK, 2013).

O redesenho do processo leva a otimização do processo existente, em que a partir da
modelagem  do  processo  atual  são  verificadas  possibilidades  de  melhorias  por  meio  da
racionalização do fluxo de trabalho, que cria base referencial possibilitando condições para a
reformulação  da  estrutura  organizacional,  criação  e  análise  de  indicadores  de  resultados,
formulação de planos de sistemas de informação e etc. (OLIVEIRA, COSTA, et al., 2013,
Apud MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2007). 

Portanto, modelar a situação desejada é buscar atingir os objetivos definidos que são:
buscar  oportunidades  de  melhorias,  elementos  prioritários  e  minimizar  dificuldades
encontradas  para  levar  mais  eficiência  ao  processo  e  ao  serviço  público,  como podemos
observar no segundo fluxograma, que é um redesenho do fluxograma real, em que a primeira
parte  burocrática  é  reformulada,  tornando  o  processo  mais  eficiente,  pois  agora  os
beneficiários terão a possibilidade de enviar seus documentos por meio da internet.

Contudo, como o INSS atende a milhões de beneficiários,  pessoas em situação de
vulnerabilidade, alguns podem não ter acesso à internet ou orientação sobre como proceder
para a solicitação do benefício pela internet, além de dúvidas ou divergências documentais,
então nestes casos o atendimento presencial pelo servidor será necessário. Com isso, os dois
tipos de atendimentos, tanto o digital, quanto o presencial, podem trabalhar em conjunto, um
complementando o outro, já que a proposta de solicitação pela internet pode facilitar para as
pessoas  que têm acesso ao meio digital  e  com isso melhorar  o  atendimento tanto dessas
pessoas quanto das demais pessoas que necessitam do atendimento presencial, já que menos
atendimentos presenciais seriam necessários. 

Com este modelo proposto, os atendimentos presenciais nas agências da previdência
social podem ser voltamos prioritariamente para as pessoas de maior vulnerabilidade social, o
que deve ser o foco principal do INSS para melhoria do atendimento da previdência social,
pois o segurado contribuiu para a previdência e merece receber um atendimento mais eficiente
na  hora  que  for  acometido  por  uma  contingência  social.  Para  que  isso  seja  possível  é
necessário que haja investimentos em tecnologias que viabilizem o atendimento pela internet
na concessão dos benefícios da previdência social pelo INSS além de orientação adequada aos
segurados sobre como receber o atendimento de forma digital.

Portanto, o que se propõe com o segundo fluxograma é que os beneficiários tenham a
possibilidade de ir à internet e receber todo o atendimento e não apenas a possibilidade de
fazer o agendamento para um atendimento presencial, com isso os atendimentos na agência
poderão diminuir e os servidores terão mais tempo para focar na concessão e manutenção dos
benefícios, que é a finalidade institucional do INSS.

Por  fim,  outra  oportunidade  de  melhoria,  seria  que  aqueles  que  solicitassem  o
benefício pela internet também recebessem uma resposta por um meio digital, como um e-
mail e mensagem no celular, para que com isso não haja necessidade de enviar a carta de
concessão pelos correios para esses beneficiários, já que como eles têm acesso à internet para
realizar a solicitação é plausível que também tenham acesso para receber a resposta por esse
mesmo meio digital, solução que além de diminuir o tempo de espera da resposta sobre a
concessão  do  benefício  também  diminuirá  o  gasto  com  o  envio  da  carta  de  concessão,
trazendo mais eficiência, rapidez e economia ao processo. 
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Figura  3 –  Fluxograma  da  modelagem de  um  processo  real  de  solicitação  de  benefício
previdenciário no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Fonte: elaborado pelos autores adaptado da Instrução Normativa nº 77 do INSS (2015).

12



TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO

Figura 4 – Redesenho do fluxograma 1 com as mudanças e melhorias propostas.

Fonte: elaborado pelos autores adaptado da Instrução Normativa nº 77 do INSS (2015).
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5 – Conclusão 

Logo, como foi exposto, a modelagem de processos é uma ferramenta gerencial que
tem por objetivo entender de forma simplificada os processos da organização para aprimorá-
los.  As  pesquisas  bibliográficas,  análises  da  legislação  e  documentos  pertinentes  à
organização  possibilitaram a  modelagem do  processo  real  com a  construção  do  primeiro
fluxograma  que  permitiu  entender  que  do  agendamento  do  atendimento  presencial  até  a
concessão do benefício a espera pode chegar a meses, pois pode faltar documentos e ter que
acontecer um segundo atendimento presencial.

Com isso,  foi  realizado o redesenho do processo real  através  de uma análise  para
detecção  de  falhas,  prioridades  e  oportunidades  de  melhorias,  como  propõe  o  segundo
fluxograma,  que  adota  o  uso  da  internet  para  envio  da  documentação  em um pedido  de
benefício previdenciário e o que se percebeu foi que caso implementado em conjunto com o
processo real ele pode levar a uma melhoria da gestão da organização, pois os atendimentos
presenciais podem ser voltados para as pessoas de maior vulnerabilidade social que podem
não ter acesso ao atendimento digital e com isso a força de trabalho do INSS poderá ser
melhor aproveitada, com maior foco na concessão do benefício.

A modelagem de processos com a adoção do atendimento presencial em conjunto com
o digital permitiu uma simplificação do pedido, pois eliminou parte do primeiro atendimento
quando realizado de forma digital,  além de redução dos custos,  melhor  entendimento dos
processos, visão sistêmica, possibilidades de inovação, menor burocracia, ajuste da força de
trabalho, alinhamento dos processos com a missão da organização e assim fazer com que a
administração pública atenda melhor a sua finalidade, que é prestar um serviço público cada
vez mais eficiente, eficaz e efetivo para a satisfação dos interesses da sociedade.
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